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1. MANANGELMENT 
MUSICAL presenta 

Moixonies per créixer, 
música en família

Què són les moixonies? Són carícies, moltes vegades acompanyades de cantarelles i 

jocs. Són petites experiències plaents que tenen grans conseqüències, estimar i sentir-se 

estimat és el més gran. I és dins aquest context que hom creix.

A partir de la nostra experiència quotidiana i les diferents eines que hem anat recollint com 

a professionals de la música, oferim una metodologia creativa i aprofitadora d’allò que 

sorgeix en cada moment, i aconseguim, a vegades, transformar-ho en petites obres d’art.

L’objectiu principal és sembrar llavors musicals en el seu dia a dia, compartir vivències 

plaents i estètiques per a reforçar el vincle afectiu familiar; cultivar i fomentar la descoberta 

de la música i de l’art per part dels més petits a través de l’experiència compartida.

Els recursos visuals, el moviment, el llenguatge i el joc ajudaran tota la família a despertar 

la curiositat, les ganes d’explorar la MÚSICA de diferents estils i de gaudir-ne.
CONCERT TALLER 

(DUES VEUS I GUITARRA)

LLOC: Teatre Municipal Mar i Terra
DATES I HORA Dissabte 22 d’octubre de 2016 i dissabte 8 d’abril de 2017
 17 h, sessió per a infants de 0 a 2 anys acompanyats 
 18.15 h, sessió per a infants de 3 a 6 anys acompanyats 
 (màxim, dos acompanyants per infant) 
PREU: 4 € per assistent (infant o acompanyant)
DURADA: 45 minuts
IDIOMA: català

EDAT RECOMANADA: DE 0 A 6 ANYS 



2. ELS MÚSICS VIATGERS. 
TEATRE D’OMBRES 

presenta 
GERDA I LES QUATRE 

ESTACIONS 

Una nina, de nom Gerda, ha perdut el seu amic Kay, que ha estat raptat per la reina 

de les Neus. Gerda, cercant el seu amic, viurà diverses aventures i coneixerà diversos 

personatges de realitats i situacions ben diferents. 

Amb el pas del temps i de les estaciones, viurà un procés de maduració i de creixement 

personal cap a una edat més adulta i conscient. El retrobament amb Kay simbolitza un 

premi a l’esforç, a la perseverança, la lleialtat i l’amistat, i així es presenta. 

Espectacle realitzat amb la tècnica de les ombres a partir del conte de Hans Christian 

Andersen La reina de les Neus,  i amb música de Les quatre estacions de Vivaldi.

LLOC: Teatre Municipal Catalina Valls 
DATES I HORA:  Divendres 28 d’octubre de 2016, a les 18 h
 Dissabte 29 d’octubre, a les 18 h
 Diumenge 30 d’octubre, a les 12 h 
PREU: de 0 a 3 anys, 1 €; de 3 a 13 anys, 5 €; + de 13 anys, 8 €
DURADA: 50 minuts
IDIOMA: català

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 3 ANYS 



3. CLOWNIDOSCOPIO presenta FRÀGIL 
En Jap i en Nut treballen a l’altre costat de la realitat on vivim. Són els 

encarregats de canviar l’escenografia que ens envolta, transformant el nostre 

paisatge quan, per exemple, arriben les diferents estacions de l’any. En la seva 

monòtona feina, els acompanya sempre un simpàtic ocellet amb el qual tot 

resulta més divertit, però la seva rutina, tan antiga com el temps mateix, es 

veurà alterada per un fet que canviarà les seves vides per sempre.

La vida està en constant canvi. Un espectacle de clown per a tota la família en el 

qual no utilitzam paraules per a explicar una història plena d’humor, tendresa i 

poesia. Una història que ens parla sobre l’acceptació dels canvis i ens recorda la 

importància de respectar les diferents maneres d’entendre la vida.

LLOC: Teatre Municipal Catalina Valls
DATES I HORA: Dissabte 12 de novembre de 2016, a les 18 h 
 Diumenge 13 de novembre, a les 12 h
PREU: de 0 a 3 anys, 1 €; de 3 a 13 anys, 5 €; + de 13 anys, 10 €
DURADA: 50 minuts
IDIOMA: clown

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 5 ANYS 



4. FERRERET TEATRE presenta EL LLIBRE DE LES BESTIOLES 
Amb motiu de la commemoració del setè centenari de la mort de Ramon Llull l’any 2015-2016, i per a donar 

a conèixer entre els més petits la vida i l’obra d’aquesta figura tan important, us oferim una activitat original 

i divertida. El llibre de les bestioles és un espectacle teatral basat en l’obra El llibre de les bèsties, de Ramon 

Llull, una breu i deliciosa novel·la moral en què l’univers dels animals projecta el món dels homes. A través 

del teatre d’objectes se’ns explicarà l’origen de la faula i se’ns aproximarà a la vida de Ramon Llull.

Es tracta d’una faula i, com en totes les faules, els seus protagonistes són els animals, els quals reprodueixen 

simbòlicament el comportament humà. Totes les històries que viuran, les podrem fer servir per a aprendre 

coses importants sobre la vida.

LLOC: Teatre Municipal Catalina Valls 
DATES I HORA:  Dissabte dia 26 de novembre de 2016,  a les 18h 
 Diumenge 27 de novembre, a les 12h  

PREU: de 0 a 3 anys: 1€; a partir de 4 anys: 6 € 
DURADA: 40 minuts
IDIOMA: català

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 5 ANYS 



La companyia menorquina DOSNOUDOSMIL presenta QUINA PESCADA!, obra de 

pallassos per a petits i grans. “Necessitam mans per a agafar tant de peix!”, diuen els 

dos protagonistes d’aquest espectacle familiar, on la cura dels detalls es manifesta 

tant en la història com en l’escenografia i la il·luminació. Teatre d’autor, divertit 

i participatiu, en què Jordi Pérez i Anselm Serra interpreten els pallassos Suli i 

Monyaco.

Suli i Monyaco, dos germans tossuts, despistats i molt, molt malcriats, surten amb la 

barqueta de tota la vida amb la idea de complir un desig. Dos divertits pallassos que 

conviden tota la família, infants i adults de 4 a 99 anys, a acompanyar-los a navegar 

enmig de la mar.

5. DOSNOUDOSMIL 
TEATRE 

presenta 
QUINA PESCADA!

LLOC: Teatre Municipal Catalina Valls 
DATES I HORA: Dissabte 10 de desembre de 2016, a les 18h  
 Diumenge 11 de desembre, a les 12h  
PREU: de 0 a 3 anys 1 €; de 3 a 13 anys 5 €, +de 13 anys 10€
DURADA: 50 minuts
IDIOMA: català

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 4 ANYS



6. MORGANA TEATRE
 PRESENTA 

THE TRAGEDY 
OF MACBETH 

Els generals Macbeth i Banquo tornen victoriosos després d’haver lluitat contra els 

invasors del rei de Noruega. En el seu camí es troben amb tres bruixes, les quals 

profetitzen que Macbeth arribarà a ser rei d’Escòcia i que Banquo serà pare de reis. 

Quan el destí anunciat per les bruixes comença a complir-se, Macbeth, animat per 

la seva esposa, decideix assassinar el rei Duncan aprofitant que aquest s’allotja  al 

seu castell. Els fills del rei, Malcolm i Donalbain, fugen espantats cap a Anglaterra, i 

Macbeth, com a parent més pròxim, és nomenat Rei d’Escòcia. L’auguri de les bruixes 

s’ha complert. Cap home nascut de dona podrà mai vèncer Macbeth, i el seu poder es 

mantindrà fins que el bosc de Birnam arribi a  Dunsinane...

Adaptació teatral de l’obra de William Shakespeare The Tragedy of Macbeth 

LLOC: Teatre Municipal Xesc Forteza
DATES I HORA:  divendres 16 de desembre  de 2016, a les 18 h 
 dissabte 17 de desembre, a les 18 h 
 diumenge 18 de desembre, a les 18 h 
PREU: 10 €
DURADA: 2 h
IDIOMA: anglès

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 13 ANYS



7. LA FORNAL presenta 
EL GEGANT, LA DONZELLA I EL FILL DEL PESCADOR 
Un pescador compulsiu, que no veu altra cosa més que el seu divertiment, un dia, 

per coses de l’atzar, es veu implicat en un conflicte que pot pagar amb la mort o 

bé entregant el seu fill a un gegant. En Joanet, per lleialtat a son pare, accepta i 

s’entrega als perills. Hi coneix una donzella presa del gegant que intentarà alliberar. 

Uns animals del bosc li confereixen uns estranys poders que el faran guanyador. 

I, com no podria ser d’altra manera, acabarà casant-se amb la donzella, que no és 

altra cosa que una princesa encantada.

Espectacle basat en la rondalla El fill del pescador de Mossèn Antoni Maria 
Alcover i Sureda 

LLOC: Teatre Municipal Catalina Valls 
DATES I HORA:  Dissabte 4 de febrer de 2017, a les 18 h 
 Diumenge 5 de febrer, a les 12 h 
PREU: de 0 a 3 anys, 1 €; de 4 a 13 anys, 5 €; + de 13 anys, 7 €;
DURADA: 50 minuts
IDIOMA: català

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 4 ANYS 



8. Cia. BAAL presenta BALLANT NEWTON 
Ballant Newton és una original i intuïtiva manera de descobrir i aprendre més sobre les 3 lleis de Newton 

(lleis del moviment).

Força i Massa, dos divertits personatges que es veuen immersos en una entretinguda història, ens 

explicaran la relació entre força i moviment. 

Hi veurem com, a través de la dansa, el legat d’Isaac Newton ens envolta en tot tipus de moviments 

quotidians.

LLOC: Teatre Municipal Catalina Valls 
DATES I HORA:  Dissabte 18 de febrer de 2017, a les 18 h 
 Diumenge 19 de febrer, a les 12 h  
PREU: de 0 a 3 anys, 1 €; de 3 a 13 anys, 4 €; + de 13 anys, 6 €
DURADA: 45 minuts
IDIOMA: català

LLOC: Teatre Municipal Catalina Valls 
DATES I HORA:  Dissabte 4 de febrer de 2017, a les 18 h 
 Diumenge 5 de febrer, a les 12 h 
PREU: de 0 a 3 anys, 1 €; de 4 a 13 anys, 5 €; + de 13 anys, 7 €;
DURADA: 50 minuts
IDIOMA: català

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 6 ANYS



9. Cia. Madame Lena presenta 
ON ÉS NA MARIA ENGANXA?
Na Maria Enganxa ha desaparegut, ningú sap on és, i el grup de salvadors i 

protectors de pous està molt preocupat. Ells seran els encarregats d’interrogar 

els habitants del poble per a aconseguir informació sobre la dama dels pous i de 

resoldre el misteriós cas que ha llevat la son a més d’un.

Un espectacle itinerant que fa un recorregut per la llegenda mallorquina de na Maria Enganxa. El 

públic és conduït de la mà d’un personatge que els guiarà per diferents espais del teatre Mar i Terra. 

LLOC: Teatre Municipal Mar i Terra 
DATES I HORA: Dissabte 11 de març de 2017, a les 18 h 
 Diumenge 12 de març, a les 12 h
PREU: de 0 a 3 anys, 1 €; de 4 a 12 anys, 6 €; + de 13 anys, 9 €
DURADA: 40 minuts
IDIOMA: català

EDAT RECOMANADA: DE 3 A 12 ANYS 



10. Cia. TRAPO Y MOCHO presenta (DES)ESPERA 
(DES)ESPERA és una obra de teatre corporal que no entén de fronteres ni edats. Amb un llenguatge universal i, amb les múltiples 

lectures que agrupa, l’obra convida a reflexionar sobre la importància del present que se’ns escapa mentre romanem a l’espera 

d’alguna cosa (un gran interrogant que cadascú anomenarà com vulgui).

Els personatges encarnen l’optimisme davant temps difícils, i s’agafen de la mà de la il·lusió per a no perdre el que més es necessita 

ara i sempre: l’esperança.

A l’obra es presenta el dia en què els dos protagonistes, víctimes d’una espera eterna, decideixen rebel·lar-se contra la por, la 

consciència i el dubte, amb els seus imaginaris, per a sobreviure al feixuc present que viuen.

LLOC: Teatre Municipal Catalina Valls
DATES I HORA:  Divendres 24 de març de 2017, a les 18 h 

 Dissabte 25 de març, a les 18 h 
 Diumenge 26 de març, a les 18 h 

PREU: de 4 a 12 anys,  6€; + de 12 anys, 12 €
DURADA: 70 minuts

IDIOMA: teatre gestual i instrumental amb música en directe

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 12 ANYS 



11. CIRC BOVER presenta COMBINAT DE CIRC  
Aquest nou espectacle de varietats del Circ Bover compta amb un estrambòtic 

mestre de cerimònies, fil conductor de l’espectacle, on es donen cita els millors 

artistes de circ de Mallorca, que ens delitaran amb números de circ de diferents 

disciplines: acrobàcies aèries, malabars, llaços, llançament de ganivets, bici 

acrobàtica i màgia, tots d’una gran qualitat artística i tècnica, i que destaquen per 

la seva espectacularitat.  

L’humor, el risc i el circ modern es trobaran en aquest gran espectacle, que 

deixarà més d’un amb la boca oberta. 

LLOC: Teatre Municipal Xesc Forteza 
DATES I HORA: Divendres 7 d’abril de 2017 a les 19 h 
 Dissabte 8 d’abril a les 19 h 
 Diumenge 9 d’abril a les 12 h 
PREU: fins a 16 anys, 6 €; a partir de 16 anys, 10 € 
DURADA: 60 minuts
IDIOMA: circ 

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 3 ANYS  



DADES DE CONTACTE PER 
LES FUNCIONS ESCOLARS
1. GERDA I LES QUATRE ESTACIONS
Funcions escolars 
del 26 al 28 d’octubre de 2016 
Idioma: català
Preu: 3,50 €  
Contacte: Francesc Bonnín 
Tel. 607 595 034 · xiscobonnins@hotmail.com

2. FRÀGIL 
Funcions escolars 
del 9 a l’11 de novembre de 2016 
Idiomes: Clown 
Preu: 4 €
Contacte: Monma Mingot 
Tel. 607 430 914 · clownidoscopio@gmail.com

3. EL LLIBRE DE LES BESTIOLES
Funcions escolars 
del 23 al 25 de novembre de 2016 
Idiomes: català 
Preu: 3 €
Contacte: Fàtima Riera
Tel. 971 551 555 · info@deferro.org

4. THE TRAGEDY OF MACBETH
Funcions escolars 
del 14 al 16 de desembre de 2016
Idioma: anglès
Preu: 4 €
Contacte: Joan Enric Ramon Balcells
Tel. 657 697 376 · morganateatre@gmail.com

5. EL GEGANT, LA DONZELLA I EL FILL DEL 
PESCADOR
Funcions escolars 
de dia 1 a dia 3 de febrer de 2017
Idiomes: català
Preu: 4 €
Contacte: Joan Gomila
Tel. 971 84 73 53 · lafornal@lafornal.cat  

6. BALLANT NEWTON
Funcions escolars del 15 al 17 de febrer de 2017
Idiomes: català, castellà, anglès o alemany
Preu: 3,50 €
Contacte: Carmen Buelohá 
Tel. 669 82 65 83 carmen@baaldansa.com

7. ON ÉS NA MARIA ENGANXA? 
Funcions escolars dia 9 i 10 de març de 2017
Idiomes: català
Preu: 4 €
Contacte: Lluki Portas
Tel. 699 546 314 · llukiportas@gmail.com

8. (DES)ESPERA
Funcions escolars del 22 al 24 de març de 2017
Idiomes: català 
Preu: 4 €               
Contacte: Gal·la Peire 
Tel. 658 496 496
gala.peire.camps@gmail.com 

9. COMBINAT DE CIRC 
Funcions escolars 
del 4 al 7 d’abril de 2017
Idioma: català
Preu: 6 € per alumne; 
mestres, de franc
Contacte: Cristina Mateu
Tel. 627 016 796 
cristina@circbover.com
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Del 26/10 al 28/10

Del 9/11 al 11/11

Del 23/11 al 25/11

-

Del 14/12 al 16/12

Del 1/02 al 3/02

Del 15/02 al 17/02

Del 09/03 al 10/03

Del 22/03 al 24/03

Del 04/04 al 07/04

Moixonies per créixer

Gerda i les quatre estacions 

Fràgil

El llibre de les bestioles

Quina pescada!

The tragedy of Macbeth

El gegant, la donzella i el fill del pescador 

Ballant Newton 

On és na Maria Enganxa?

(DES)ESPERA

Combinat de circ

COMPANYIA TEATRE DATES FUNCIONS ESCOLARS ESPECTACLE
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2016

Espectacles amb cabuda limitada. Aquest programa és susceptible de canvis.

2017

T. M. Mar i Terra

T. M. Catalina Valls 

T. M. Catalina Valls 

T. M.Catalina Valls  

T. M. Catalina Valls  

T. M. Xesc Forteza 

T. M. Catalina Valls  

T. M.Catalina Valls  

T. M. Mar I Terra

T. M. Catalina Valls

T. M.Xesc Forteza   

Del 26/10 al 28/10

Del 9/11 al 11/11

Del 23/11 al 25/11

-

Del 14/12 al 16/12

Del 1/02 al 3/02

Del 15/02 al 17/02

Del 09/03 al 10/03

Del 22/03 al 24/03

Del 04/04 al 07/04

3,5 €

4 €

3 €

-

4 €

 

4

3,5 €

4 €

4 € 

6 €

22 d’octubre de 2016 i 8 d’abril de 2017 a les 17 h

28/10, 18 h; 29/10, 18 h i 30/10, 12 h

12/11, 18 h; 13/11, 12 h

 26/11, 18 h; 27/11, 12 h 

10/12, 18 h; 11/12, 12 h

16/12, 18 h; 17/12, 18 h; 18/12, 18 h

04/02, 18 h; 05/02, 18 h 

18/02, 18 h; 19/02, 12 h

11/03, 18 h; 12/03, 12 h

24/03, 18 h;  25/03, 18 h; 26/03, 18 h

07/04, 19 h; 08/04, 19 h; 09/04, 12 h

TEATRE DATES FUNCIONS ESCOLARS DATES FUNCIONS GENERALS PREU (escolars) PREU (generals)

4€

0-3 anys, 1 € · 3-13, 5 € · +13, 8 €

0-3 anys, 1 € · 3-13, 5 € · +13, 10 €

0-3 anys, 1 € · +4, 6 €

0-3 anys, 1 € · 3-13, 5 € · +13, 10 €

10 €

 

0-3 anys, 1 € · 4-13, 5 € · +13, 7 €

0-3 anys, 1 € · 3-13, 4 € · +13, 6 €

0-3 anys, 1 € · 4-12, 6 € · +13, 9 €

4-12 anys, 6 € · +12, 12 €

0-3 anys, 1 € · 4-16, 6 € · +16, 10 €



PUNTS DE VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES:
Centre Maimó Ben Faraig. C. de l’Almudaina, 9A
Tel. 971 225 900, ext. 1528
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

Mar i Terra Espai de Cultura. C. de Sant Magí, 89
Tel. 971 452 358
De dimarts a divendres de 16.30 a 21.30 h

http://www.generaltickets.com/mallorca/

VENDA A TAQUILLA: 
També podeu comprar l’entrada a la taquilla del teatre una hora abans de l’espectacle 
Per a públic de 0 a 3 anys el preu d’entrada és d’1 €, al qual no es pot aplicar cap tipus 
de descompte. 
Grups: per a grups amb reserva prèvia s’aplicaran preus reduïts.

Reserves i més informació de les condicions i els preus de cada obra als 
tel. 971 710 986 o 971 452 358 

INFORMACIÓ: 
Informació als tel. 971 710 986 - 971 225 900, ext. 1349-010
www.palmacultura.cat

ORGANITZA:
Negociat de Música i Arts Escèniques 
Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Tel. 971 720 135 · musicaiescena@palma.es

Espectacles amb cabuda limitada. 
Aquest programa és susceptible de canvis.

Títol de la publicació: TOTIMOLT 2016-2017. Espectacles infantils i juvenils
DL PM 979-2016


